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Svenskarna negativa till att införa
euro som valuta
Då Sverige gick med i EU år 1995 var många, närmare bestämt 77 procent, negativa till
att införa en gemensam valuta. Svenskarna blev dock mindre skeptiska under slutet av
1900-talet och i början av 2000-talet då euron började införas i flera av EU:s
medlemsländer. Åren 1997 och 1998 uppgav mer än hälften att det var ett bra förslag
att införa euron som valuta, men under de efterföljande tio åren var det fler som ansåg
att det var ett dåligt förslag. Åren precis före folkomröstningen om euron 2003 var
opinionen mer delad (Oscarsson & Holmberg 2004), men efter att folkomröstningen
resulterade i ett nej till euron var motståndet ökande i flera år. I inledningen av den
ekonomiska krisen förändrades opinionsläget dramatiskt. År 2009 var det en liten
övervikt av personerer som tyckte att det var ett bra förslag att införa euron som valuta.
Men därefter, och särskilt sedan 2011, tycker de flesta svenskar att det är ett dåligt
förslag, och som figuren antyder har opinionen varit stabil sedan dess. Hösten 2018
svarade 17 procent av svenskarna att det var ett bra förslag att införa euron som valuta
samtidigt som hela 83 procent svarade att det var ett dåligt förslag.
Figur 1. Inställning till att införa euro som valuta (procent).
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Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1995-2018
Kommentar: Frågeformuleringen har varierat. 1995-1997 (Riks): ”I den politiska debatten har ett antal förslag framförts om hur den
svenska ekonomin ska förbättras. Vad är din åsikt? - Införa en gemensam EU-valuta”, 2006-2010 (Riks): "Hur ställer du dig till
följande förslag som gäller utrikes- och säkerhetspolitik?"; 2011- (Riks): "Och vilken är din åsikt när det gäller följande förslag?"
Frågetext: ”Och vilken är din åsikt när det gäller följande förslag? - Sverige bör införa euro som valuta”. ”Bra förslag” är det
sammanslagna resultatet av de som uppgav ”Mycket bra förslag” och ”Ganska bra förslag”. ”Dåligt förslag” är det sammanslagna
resultatet av de som uppgav ”Mycket dåligt förslag” och ”Ganska dåligt förslag”. Svarsalternativet ”Varken bra eller dåligt förslag”
har kodats som ”Missing”.
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